เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประจาบัตรเดบิตกสิกรไทย ประจาปี 2559
1) โปรโมชั ่น ดูหนัง 100 บาท ที่ SF Cinema City
รายละเอียดโครงการ
ชาระค่าบัตรชมภาพยนตร์ดว้ ยการใช้บตั รเดบิตกสิกรไทยที่ร่วมรายการ
ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ทุกสาขา ในราคา 100 บาท (สาหรับบัตรชมภาพยนตร์ที่นัง่ ปกติ ในโรงภาพยนตร์
ปกติเท่านั้น)
ระยะเวลา
1 มกราคม 2559 ‟ 31 ธันวาคม 2559
จากัดจานวน
30,000 ที่นัง่ /เดือน และ ใช้สิทธิได้สงู สุด 2 ที่นัง่ /บัตร/เดือน
เงื่อนไข
1. เฉพาะผูถ้ ือบัตรเดบิตกสิกรไทย K-My/K-Max/K-SME ทุกประเภท
2. เฉพาะลูกค้าที่ซอบั
ื้ ตรชมภาพยนตร์ดว้ ยการใช้บตั รเดบิตกสิกรไทยที่ร่วมรายการ โดยชาระ 100 บาทต่อ 1 ที่นัง่ ที่
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema City, SF World, SFX Cinema ทุกสาขาทัว่ ประเทศ สาหรับที่นัง่ ปกติ (Deluxe)
ในระบบ Film และ/หรือ ระบบ 2D Digital จากัดจานวนผูใ้ ช้สิทธ์ซอบั
ื้ ตรชมภาพยนตร์ 30,000 ที่นัง่ /เดือน ทั้งนี้
ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน่ วันจันทร์-วันพุธ , Movie Day 100 บาท
และ บัตร Student Card
3. 1 บัตร ใช้ได้ 2 ที่นัง่ /เดือน ทุกโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ
4. ผูถ้ ือบัตรต้องใช้สิทธิ์ในการชมภาพยนตร์ ณ วันที่มีการซื้ อบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
5. สิทธิตามเงื่อนไขในโครงการนี้ ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ และห้ามซื้ อขายไม่ว่ากรณีใด
6. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ‟ 31 ธันวาคม 2559

2) สะสมพ้อยท์ 1,000 พ้อยท์ ได้ 100 บาท
รายละเอียดโครงการ
ลูกค้าบัตรเดบิตที่ร่วมรายการและทาการสมัครเข้าร่วมโครงการสะสมพ้อยท์ผ่านทาง www.askkbank.com/kdebitcard
การสะสมคะแนนและวันหมดอายุ


ใช้จา่ ยผ่านบัตรทุก 25 บาท รับ 1 พ้อยท์ สาหรับสะสม เพื่อแลกของรางวัล



เมื่อสิ้ นสุดโครงการ (31 ธ.ค. 2559) พ้อยท์ท้งั หมดที่เหลืออยู่จะถูกเปลี่ยนเป็ นสิทธิ โดย 10 พ้อยท์
เท่ากับ 1 สิทธิ ในการจับฉลากชิงของรางวัล
ระยะเวลาสะสมพ้อยท์
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ‟ 30 ธันวาคม 2559
ของรางวัล(แลกของรางวัล)
1. บัตรกานัลเดอะมอลล์ มูลค่า 100 บาทต่อ 1,000 แต้ม
หน ้าที่ 1

2. บัตรกานัลเซ็นทรัล
มูลค่า 100 บาทต่อ 1,000 แต้ม
3. บัตรกานัล Starbuck
มูลค่า 100 บาทต่อ 1,000 แต้ม
4. บัตรกานัล B2S
มูลค่า 100 บาทต่อ 1,000 แต้ม
ของรางวัล(จับสลาก)
1. Samsung Galaxy Note5 มูลค่า 25,000 บาท 8 รางวัล (หรือของรางวัลที่มีมลู ค่าใกล้เคียงกัน)
เงื่อนไข
1. เฉพาะผูถ้ ือบัตรเดบิตกสิกรไทย K-My/K-Max
2. ในการแลกของสะสมลูกค้าจะต้องสมัครเป็ นสมาชิก Rewards Point ผ่านทางเว็ปไซต์
https://mycard.kbankcard.com/TH/Pages/KMYPoint.aspx
3. ลูกค้าจะต้องรอ 1 วัน หลังจากวันที่สมัครสมาชิกสะสมพ้อยท์ เพื่อตรวจสอบคะแนนด้วยตัวเองได้ที่หน้าเว็บไซต์
https://mycard.kbankcard.com/TH/Pages/KMYPoint.aspx
4. เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่ร่วมรายการ จะได้รบั พ้อยท์ โดยการใช้จ่ายทุก ๆ 25 บาท คิดเป็ น 1 พ้อยท์
5. ยกเว้น การรับพ้อยท์ กรณีใช้จา่ ยผ่านบัตรเดบิตร่วมโรบินสัน-กสิกรไทย ใน Robinson Department Store
6. ระยะเวลาการทารายการเพื่อสะสมพ้อยท์ การตรวจสอบพ้อยท์สะสม และการทารายการแลกของรางวัลผ่านทางเว็ป
ไซต์ https://mycard.kbankcard.com/TH/Pages/KMYPoint.aspx ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ‟ 31 ธันวาคม
2559 โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
7. ลูกค้าที่ถือบัตรเดบิตที่ร่วมรายการ มากกว่า 1 ใบ การนับพ้อยท์สะสมจะนับรวมกันเฉพาะบัตรที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ (สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่จากัดจานวนบัตร)
8. การคิดพ้อยท์สะสมย้อนหลังสาหรับลูกค้าที่มิได้สมัครเป็ นสมาชิก Rewards Point ธนาคารจะคิดย้อนหลังให้ต้งั แต่
วันที่ 1 มกราคม 2559
การคิดคานวณพ้อยท์
9. พ้อยท์สะสม มีอายุจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 และธนาคารขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกพ้อยท์สะสมที่หมดอายุแล้วไม่ว่า
กรณีใดๆ
การแลกรับของรางวัล
10. ลูกค้าสามารถใช้พอ้ ยท์สะสมเพือ่ แลกของรางวัลได้ผ่านทางเว็ปไซต์ www.askkbank.com/kdebitcard โดยเป็ นไป
ตามเงื่อนไขการแลกของรางวัลตามที่ธนาคารกาหนด
11. ของรางวัลมีจานวนจากัดโดยการแลกของรางวัลเป็ นตามลาดับก่อนหลังในการทารายการผ่านเว็บไซต์
www.askkbank.com/kdebitcard และระยะเวลาในการแลกของรางวัลสาหรับของบัตรกานัลแต่ละประเภทเป็ นไป
ตามที่ธนาคารกาหนด
12. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้เฉพาะลูกค้าที่ยงั คงถือบัตรเดบิตที่ร่วมรายการ และชาระค่าธรรมเนี ยม
ครบถ้วน จนถึงวันที่ได้รบั ของรางวัลเท่านั้น
การจัดส่งของรางวัล
13. ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ลกู ค้าภายใน 15 วันนับจากวันที่ทารายการแลกของรางวัลตามที่อยูท่ ี่ลกู ค้าได้แจ้ง
ไว้เมื่อทารายการแลกของรางวัลผ่านทางเว็ปไซต์ www.askkbank.com/kdebitcard ยกเว้น กรณีของรางวัลหมด
ระยะเวลาการจัดส่งของรางวัลอาจนานกว่าระยะเวลาที่กาหนดได้
14. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดส่งของรางวัลให้แก่ลกู ค้าที่ไม่ได้รบั ของรางวัลภายหลังจาก 60 วันนับจาก
วันที่ทารายการแลกของรางวัล และไม่ได้ทาการทวงถามมายังธนาคาร

หน ้าที่ 2

15. กรุณาตรวจสอบว่าของรางวัลอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ หรือ ชารุดเสียหายก่อนการลงนามรับของรางวัลทุกครั้ง ธนาคาร
สงวนสิทธิ์ไม่รบั เปลี่ยนหรือคืนของรางวัล เมื่อมีการลงนามรับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว
16. ลูกค้าตกลงและยินยอมให้ธนาคาร แจ้งข้อมูลสถานที่จดั ส่งของรางวัล บัตรกานัล แก่บริษัท องค์กรต่างๆ ที่
ดาเนิ นการจัดส่ง ตามที่อยูท่ ี่ลกู ค้าแจ้งไว้ให้แก่ธนาคาร
17. เมือ่ ทารายการแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเรียกคืนพ้อยท์สะสมได้
18. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดหรือโอนสิทธิให้ผอู้ นื่ ได้ และในกรณีที่ของรางวัลหมด ธนาคารขอสงวน
สิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็ นของที่มีมลู ค่าใกล้เคียงกัน
19. ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบในความชารุด เสียหาย อันเนื่ องมาจากของรางวัล
เงื่อนไขการร่วมจับฉลากชิงรางวัล
20. พ้อยท์สะสมที่ลกู ค้าไม่ได้นาไปแลกรับของรางวัล ณ สิ้ นวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะถูกเปลี่ยนเป็ นสิทธิ โดย 10
พ้อยท์เท่ากับ 1 สิทธิในการจับฉลากชิงรางวัล
21. ธนาคารจะจับรางวัล ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่กสิกรไทยสานักงานใหญ่ราษฎร์บรู ณะ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 ซอย
ราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140 และประกาศ
รายชื่อทาง www.askkbank.com/kdebitcard ตั้งแต่วนั ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
22. ผูโ้ ชคดีที่ได้รบั รางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้ นไป ต้องชาระภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่
ได้รบั ตามคาสัง่ ของกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544
23. ในกรณีที่ผมู้ ีสิทธิได้รบั รางวัลมากกว่า 1 รางวัลท่านสามารถขอรับรางวัลที่มีมลู ค่าสูงสุ ดได้เพียงรางวัลเดียวของ
รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็ นเงินสดได้ ผูไ้ ด้รบั รางวัลติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ฝ่ ายบริหาร
ผลิตภัณฑ์การชาระเงินลูกค้าบุคคลและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 23 สานักราษฎร์บรู ณะ
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร
ภายใน 30 วันนับจากวันประกาศรายชื่อ หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิในการรับรางวัล
24. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสารองไว้สาหรับในกรณีผไู้ ด้รบั รางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
กาหนด
25. ผูไ้ ด้รบั รางวัลจะต้องนาเอกสารหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัว ข้าราชการ หรือหนังสือ
เดินทาง มาแสดงต่อธนาคารเพื่อรับของรางวัล
26. พนักงานและครอบครัว ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย และบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
สิทธิเข้าร่วมรายการ
27. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพและ/หรือเสียงของผูโ้ ชคดี โดยถือเป็ นสิทธิขาดของธนาคารฯ สามารถนาไป
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
28. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็ นเงินสดได้
29. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมลู ค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท
คาตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สนสุ
ิ้ ด
ข้อกาหนดและเงื่อนไขทัว่ ไป
30. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย
การคิดพ้อยท์สะสม วิธีการแลกของรางวัล หรือรายการแลกของรางวัล โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณี
พิพาท คาตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สิ้นสุด
31. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกากับภาษี สาหรับของรางวัลใดๆ ที่เกิดจากการแลกพ้อยท์
32. การฉ้อฉล ปลอมแปลง เพื่อให้ได้มีเพื่อพ้อยท์สะสมเพื่อแลกรับของรางวัล ไม่ว่าจะเป็ นเพียงบางส่วน หรือ ทั้งหมด
นั้น ธนาคารจะดาเนิ นการทางกฎหมาย และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกพ้อยท์สะสม และ/หรือ เรียกคืนของรางวัล
และ/หรือ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้ น ซึ่งอาจรวมถึงการยกเลิกบัตรของลูกค้าด้วย
หน ้าที่ 3

33. ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ขอสงวนสิทธิในการนาชื่อและภาพถ่ายของผูไ้ ด้รบั รางวัล
เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยทั้งหมดถือเป็ นสิทธิของธนาคารและเครือธนาคารกสิกรไทย

3) ช้อปออนไลน์ รับเงินคืนสูงสุด 500 บาท
วันที่ 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 59
สิทธิพิเศษสาหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
เมื่อใช้จา่ ยที่รา้ นค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
ต่อที่ 1 รับส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท
เมื่อผูถ้ ือบัตรใช้จา่ ยด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทยผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ที่ร่วมโครงการ 20 ร้านค้าออนไลน์
- ครบ 4,000 บาทขึ้ นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
- ครบ 20,000 บาทขึ้ นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
(จากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ)
ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ OL ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 12 หลัก
สุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
เงื่อนไข
1. สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผูถ้ ือบัตรเครดิตกสิกรไทยและบัตรเดบิต K-My /บัตรเดบิต K-Max / บัตร
เดบิต Co-Brand/บัตรเดบิต K-Web Shopping Card ที่ส่ง SMS มาลงทะเบียนกับธนาคาร 1 ท่าน ต่อ 1 หมายเลขบัตร
โดยพิมพ์ OL ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) และ
ได้รบั ข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 59 เท่านั้น
2. สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาทและยอดใช้จา่ ยผ่านบัตรสูงสุด 20,000 บาท/ท่านตลอดรายการ
3. บัตรเครดิตนิ ติบุคคล บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ ออนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการได้
4. ผูถ้ ือบัตรจะได้รบั เครดิตเงินคืนในบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ ือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้ นสุดรายการส่งเสริมการ
ขาย
5. ผูถ้ ือบัตรที่จะได้รบั เครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็ นปกติ มีประวัติการชาระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชาระเงินตาม
ข้อกาหนดของการเป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รบั เครดิตเงินคืน
6. ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกาหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า หากมีกรณีพพิ าท คาตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สิ้นสุด
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

หน ้าที่ 4

เว็บไซต์ทรี่ ่วมรายการ
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.dtaconlinestore.co.th
รับฟรีกระเป๋า มูลค่า 1,500 บาท
เมื่อซื้ อสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตพร้อมสมัครแพ็คเกจ มูลค่าตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้ นไป
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.directtoshop.com
รับส่วนลด 7%
เมื่อช้อปครบ 3,500 บาทขึ้ นไป/ใบเสร็จ
(ลดสูงสุด 350 บาท)
เพียงกรอกรหัส KBANK07
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.ensogo.co.th
รับส่วนลด 5%
เมื่อช้อปครบ 1,500 บาทขึ้ นไป
(ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท /ใบเสร็จ)
เพียงกรอกรหัส ENKBANK5
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59

เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.groovegroovy.com
รับส่วนลด 10%
เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้ นไป
เพียงกรอกรหัส KBANK01
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่แอพพลิเคชัน่ HappyFresh
รับส่วนลดทันที 100 บาท
เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท
เพียงกรอกรหัส THKS100
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59

หน ้าที่ 5

เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.indexlivingmall.com
รับส่วนลด 8%
เมื่อช้อปครบ 5,000 ขึ้ นไป
เพียงกรอกรหัส KBA8
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59
เมือ่ ช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.itruemart.com
รับส่วนลด 10%
เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้ นไป (สูงสุด 300 บาท)
เพียงกรอกรหัส KBAQ210
หรือ
รับส่วนลด 8%
เมื่อช้อปครบ 1,000 บาทขึ้ นไป (สูงสุด 200 บาท)
เพียงกรอกรหัส KBAQ208
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.lazada.co.th
รับส่วนลด 12% ไม่มีขน้ั ตา่ (ลดสูงสุด 120 บาท)
เพียงกรอกรหัส KBLZNC
(สาหรับลูกค้าที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้ อสินค้ากับลาซาด้าเท่านั้น)
รับส่วนลด 7%
เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท (ลดสูงสุด 500 บาท)
เพียงกรอกรหัส KBLZQ2
วันนี้ ‟ 30 มิ.ย. 59
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.moxy.co.th
รับส่วนลด 180 บาท
เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท
เพียงกรอกรหัส MBOKSK180
รับส่วนลด 325 บาท
เมื่อช้อปครบ 2,000 บาท
เพียงกรอกรหัส MBOKSK325
รับส่วนลด 500 บาท
เมื่อช้อปครบ 3,000 บาท
เพียงกรอกรหัส MBOKSK500
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59

หน ้าที่ 6

เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.reebonz.co.th
รับส่วนลด 12%
เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้ นไป
เพียงกรอกรหัส KBANK12
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59
เมือ่ ช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.shopat24.com
รับส่วนลด 10%
เมื่อช้อปครบ 1,000 บาทขึ้ นไป/ใบเสร็จ
(ลดสูงสุด 300 บาท)
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.shopat7.com
รับส่วนลด 300 บาท
เมือ่ ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้ นไป/ใบเสร็จ
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.tarad.com
รับแต้มแทนเงินสด 5 เท่า
เมื่อช้อปครบ 1,500 บาทขึ้ นไป
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.tescolotus.com
รับส่วนลด 200 บาท
เมื่อช้อปครบ 2,500 บาทขึ้ นไป
เพียงกรอกรหัส KBANK200
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.theoutlet24.co.th
รับส่วนลด 150 บาท
เมื่อช้อปครบ 1,000 บาทขึ้ นไปต่อบิล
เพียงกรอกรหัส KBANK24
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59

หน ้าที่ 7

เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.tohome.com
รับส่วนลด 300 บาท
เมื่อช้อปครบ 1,999 บาท
เพียงกรอกรหัส KCARD300
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.tops.co.th/topshoponline
รับส่วนลด 100 บาท
เมื่อช้อปครบ 1,500 บาท/ใบเสร็จ
เพียงกรอกรหัส KTOPS100
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.TVDmomo.com
รับส่วนลด 300 บาท
เมื่อช้อปครบ 1,000 บาทขึ้ นไป
เพียงกรอกรหัส LKD3288090
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.tvdirect.tv
รับส่วนลด 10%
เมื่อช้อปครบ 2,000 บาทขึ้ นไป (ไม่จากัดส่วนลดสูงสุด)
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.wearyouwant.com
รับส่วนลด 15% ไม่มียอดขัน้ ตา่
เพียงกรอกรหัส KBANK15WYW
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.weloveshopping.com
รับส่วนลด 100 บาท
เมื่อช้อปครบ 499 บาทขึ้ นไป
เพียงกรอกรหัส kbank1
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59

หน ้าที่ 8

เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
ที่เว็ปไซต์ www.zalora.co.th
รับส่วนลด 15% ไม่มียอดสัง่ ซื้ อขัน้ ตา่
เพียงกรอกรหัส WELKOME15
วันนี้ ‟ 31 ก.ค. 59

4) จองที่พกั ทั ่วโลก ลดสูงสุด 10%

Agoda
รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% สาหรับโรงแรมทัว่ โลก เมื่อจองผ่าน www.agoda.com/kbank
-รับส่วนลดเพิ่ม 7% สาหรับเดอะวิสดอม, เดอะพรีเมียร์, แพลทินัม, K- SME, K-Max, K-Debit, K-My, K-ID
-รับส่วนลดเพิ่ม 5% สาหรับบัตรทอง, บัตรคลาสสิค, K-Web
ช่วงเวลาการจอง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 59
(เฉพาะโรงแรมที่กาหนดและร่วมรายการ โดยการชาระเงินล่วงหน้าเท่านั้น)
เงื่อนไข
1. รับส่วนลด 7% สาหรับเดอะวิสดอม, เดอะพรีเมียร์, แพลทินัม, K-SME, K-Max, K-Debit, K-My, K-ID เท่านั้น และ
รับส่วนลด 5% สาหรับบัตรทอง, บัตรคลาสสิค, K-Web เมื่อทาการจองโรงแรมที่ร่วมรายการ และชาระเงินด้วยบัตร
เครดิต/บัตรเดบิตกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 59 สาหรับโรงแรมที่ร่วมรายการดังกล่าวจะแสดงข้อความ
“KBANK discount” เมื่อใส่หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในขัน้ ตอนสุดท้ายของการจอง
2. รายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถใช้ได้กบั การจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วม เฉพาะโรงแรมที่กาหนด
(ชาระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) โดยการสารองห้องพักโรงแรมผ่านเว็บไซต์ www.agoda.com/kbank และชาระด้วยบัตร
เครดิต/บัตรเดบิตกสิกรไทยเท่านั้น
3. กรุณาสารองห้องพักล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั จานวนห้องพักที่วา่ งในขณะนั้น และเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขตาม
เว็บไซต์ www.agoda.com/kbank
4. ส่วนลดเพิ่มนี้ ใช้ได้สาหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีทอ้ งถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม)
5. ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผูใ้ ห้บริการ
หากมีขอ้ สงสัยหรือปั ญหา กรุณาติดต่อผูใ้ ห้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
6. ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกาหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า หากมีกรณีพพิ าท คาตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สิ้นสุด
7. เงื่อนไขเป็ นไปตามที่ธนาคารและ Agoda กาหนด ต้องการความช่วยเหลือ
http://www.agoda.com/info/agoda_faq.html
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

Expedia
รับส่วนลดเพิ่ม 10% จองโรงแรมผ่าน www.expedia.co.th/kbank (เฉพาะโรงแรมที่ร่วมรายการ)
ระยะเวลาการจอง

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 59

เงื่อนไข
หน ้าที่ 9

1. สาหรับการสารองห้องพักผ่านเว็บไซต์ที่ www.expedia.co.th/kbank และชาระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตกสิกรไทย
เท่านั้น
2. รายการส่งเสริมการขายนี้ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 59
3. กรุณาสารองห้องพักล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั จานวนห้องพักที่วา่ งในขณะนั้น และเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขตาม
เว็บไซต์ www.expedia.co.th/kbank
4. รับส่วนลด 10% จากราคา Expedia rate เมื่อชาระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตกสิกรไทย สาหรับโรงแรมที่ร่วม
รายการ
5. ตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่ร่วมรายการได้ที่ www.expedia.co.th/corporate/coupon-exclude-hotels.aspx
6. ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกาหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า หากมีกรณีพพิ าท คาตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สิ้นสุด
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888
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5) สวยสดใสราคาเดียว เริ่มต้น 999 บาท

Doctorlife
Blink & Bright Package 999 บาท (ปกติ 7,000 บาท)
Beauty Perfect Package 2,559 บาท (ปกติ 12,000 บาท)
„ ตั้งแต่ 1 ม.ค. ‟ 31 มี.ค. 59
„ สามารถรับสิทธิพิเศษได้เมื่อชาระผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย เท่านั้น
„ ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อบริการ Everyday Beauty! Price ได้ไม่จากัด และสามารถใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 31 มี.ค. 59
เท่านั้น
„ มูลค่าที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ดงั กล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็ นเงินสดหรือเครดิตได้
„ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชัน่ อื่นๆได้
„ สิทธิ์นี้สามารถให้ผอู้ นื่ ใช้แทนหรือมอบเป็ นของขวัญได้
„ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

Sparsha
Cellulite Massage 999 บาท (ปกติ 5,000บาท)
Dead Sea Slim Fast 2,559 บาท (ปกติ 17,000 บาท)
„ ตั้งแต่ 1 ม.ค. ‟ 31 มี.ค. 59
„ สามารถรับสิทธิพิเศษได้เมื่อชาระผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย เท่านั้น
„ ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อบริการ Everyday Beauty! Price ได้ไม่จากัด และสามารถใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 31 มี.ค. 59
เท่านั้น
„ มูลค่าที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ดงั กล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็ นเงินสดหรือเครดิตได้
„ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชัน่ อื่นๆได้
„ สิทธิ์นี้สามารถให้ผอู้ นื่ ใช้แทนหรือมอบเป็ นของขวัญได้
„ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ROMRAWIN
ทรีตเมนท์ปรนนิ บตั ิผิวหน้า 2 ขัน้ ตอน ส่งผ่านสารอาหารและวิตามินลงสู่ผิว พร้อมเติมความชุ่มชื้ น เพื่อผิว เนี ยนนุ่ ม
กระจ่างใส 999 บาท (ปกติ 4,500 บาท)
แพ็คเก็จดูแลผิวหน้า 3 ขัน้ ตอน ด้วยเลเซอร์ลดเลือน ฝ้ า กระจุดด่างดา พร้อมทรีตเมนท์เติมวิตามินบารุงผิว เพิ่มความ
ชุ่มชื้ นด้วยมาสก์ เผยผิวเนี ยนนุ่ มกระจ่างใส 2,559 บาท (ปกติ 10,500 บาท)
„ ตั้งแต่ 1 เม.ย. ‟ 30 มิ.ย. 59
„ สามารถรับสิทธิพิเศษได้เมื่อชาระผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย เท่านั้น
„ ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อบริการ Everyday Beauty! Price ได้ไม่จากัด และสามารถใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 59
เท่านั้น
„ มูลค่าที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ดงั กล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็ นเงินสดหรือเครดิตได้
„ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชัน่ อื่นๆได้
„ สิทธิ์นี้สามารถให้ผอู้ นื่ ใช้แทนหรือมอบเป็ นของขวัญได้
„ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
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Slimming Plus
Marine Body Scrub กาจัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพให้กลับเนี ยนนุ่ ม เพียง 999 บาท (ปกติ 5,000 บาท)
Reminerlizing Treatment บารุงและฟื้ นฟูผิวให้เรียบเนี่ ยน กระจ่างใส 2 ครั้ง เพียง 2,559 บาท (ปกติ 16,000 บาท)
„ ตั้งแต่ 1 เม.ย. ‟ 30 มิ.ย. 59
„ สามารถรับสิทธิพิเศษได้เมื่อชาระผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย เท่านั้น
„ ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อบริการ Everyday Beauty! Price ได้ไม่จากัด และสามารถใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 59
เท่านั้น
„ มูลค่าที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ดงั กล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็ นเงินสดหรือเครดิตได้
„ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชัน่ อื่นๆได้
„ สิทธิ์นี้สามารถให้ผอู้ นื่ ใช้แทนหรือมอบเป็ นของขวัญได้
„ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

SKIN DOCTORS
Super Shine & Smooth Serum Mask เพิ่มความชุ่มชื่น ผิวกระจ่างใส มีออร่า 999 บาท (ปกติ 4,800บาท)
Absolute Bright Solution เผยผิวใหม่ ดูอ่อนเยาว์ ด้วยนวัตกรรมการฟื้ นฟูผิวหน้าอย่างล้าลึก 2,559 บาท (ปกติ
6,900 บาท)
„ ตั้งแต่ 1 ก.ค. ‟ 30 ก.ย. 59
„ สามารถรับสิทธิพิเศษได้เมื่อชาระผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย เท่านั้น
„ ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อบริการ Everyday Beauty! Price ได้ไม่จากัด และสามารถใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 30 ก.ย. 59
เท่านั้น
„ มูลค่าที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ดงั กล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็ นเงินสดหรือเครดิตได้
„ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชัน่ อื่นๆได้
„ สิทธิ์นี้สามารถให้ผอู้ นื่ ใช้แทนหรือมอบเป็ นของขวัญได้
„ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

SLIM UP
Body Slim Scrub ผลัดเซลล์ผิวเก่า เผยผิวใหม่ เรียบเนี ยนกระชับ 999 บาท (ปกติ 3,500 บาท)
Ultra Slim Shape เฟิ ร์มหุ่นกระชับ สุขภาพดี ไร้ไขมัน 2,559 บาท (ปกติ 4,250 บาท)
„ ตั้งแต่ 1 ก.ค. ‟ 30 ก.ย. 59
„ สามารถรับสิทธิพิเศษได้เมื่อชาระผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย เท่านั้น
„ ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อบริการ Everyday Beauty! Price ได้ไม่จากัด และสามารถใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 30 ก.ย. 59
เท่านั้น
„ มูลค่าที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ดงั กล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็ นเงินสดหรือเครดิตได้
„ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชัน่ อื่นๆได้
„ สิทธิ์นี้สามารถให้ผอู้ นื่ ใช้แทนหรือมอบเป็ นของขวัญได้
„ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
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